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Inleiding 
Met deze derde nieuwsbrief in 2009 stelt de Energiecommissie u op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van de collectieve inkoop van energie voor de leden 
van de MBO Raad en de AOC Raad. Middels deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over 
de status van de administratieve afwikkelingen rondom het collectief. 
 
 
Definitieve Leveringstarieven 2010 
In nieuwsbrief 2 van dit jaar hebben wij een overzicht gegeven van de inkoop van 
elektriciteit en aardgas van 2010 t/m 2012. Inmiddels is het laatste deelvolume voor 
levering in 2010 ingekocht. In onderstaande overzicht zijn de tarieven en de 
inkoopmomenten weergegeven.   
 
Elektriciteit groot- en kleinverbruik   
 

 
Tabel 1. Inkoopmomenten elektriciteit levering 2010. 
 
Dit geeft een kWh prijs voor afname 2010 van: 
Peak € 0,08742/kWh 
Off Peak € 0,04623/kWh 
 
Doordat er voor de inkoop van 2010 meer tijd is geweest om de tarieven vast te leggen 
heeft er een ruimere en betere spreiding van inkoopmomenten plaatsgevonden. Gevolg 
daarvan is dat de tarieven voor de levering in 2010 beduidend lager zijn dan voor de 
levering in 2009. De tarieven voor 2010 liggen zelfs lager dan de tarieven in 2007 en 
2008 toen er überhaupt nog geen sprake was van spreiding in inkoopmomenten.  
In tabel 2 is een vergelijk van de tarieven gemaakt. 
 
 

Product 2010 2009 ct/kWh %

Peak 8,742 11,759 3,017 26%

Off Peak 4,623 6,57 1,947 30%

Tarieven 2010 versus 2009 

Tarief ct/kWh Besparing

 
Tabel 2. Vergelijking tarieven elektriciteit   
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Grafiek 1. Inkoopmomenten peak kWh levering 2010 

 

 
Grafiek 2. Inkoopmomenten off peak kWh levering 2010 
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Aardgas grootverbruik 
 

 
Tabel 3. Inkoopmoment aardgas grootverbruik levering 2010 
 
Dit geeft een aardgasprijs voor grootverbruikers voor afname 2010 van € 0,2362/m3. Dit 
tarief is exclusief de kosten voor het landelijke transport. 
 
Ook hier geldt dat door een betere spreiding van inkoopmomenten er een lager tarief tot 
stand is gekomen dan voor de levering in 2009 maar ook lager dan in 2007 en 2008. De 
besparing van het aardgastarief 2010 t.o.v. het aardgastarief 2009 is € 0,112.  
(€ 0,3482 – € 0,2362) Dit komt overeen met 37%. 
 
Aardgas kleinverbruik 
 

Gemiddelde Inkoopprijs-tabel

Datum Product % Geklikt Regiotoeslag

17-09-2008 G1 0,00% € 0,3011 € 0,1309 € 0,4320

17-09-2008 G2 22,48% € 0,3011 € 0,1329 € 0,4340

09-04-2009 G1 1,90% € 0,17420 € 0,1235 € 0,2977

09-04-2009 G2 48,10% € 0,17420 € 0,1256 € 0,2998

12-05-2009 G1 1,05% € 0,1781 € 0,1145 € 0,2926

12-05-2009 G2 26,47% € 0,1781 € 0,1166 € 0,2947

0,00%

Tarief 2010 G1 incl regiotoeslag € 0,2959

Tarief 2010 G2 incl regiotoeslag € 0,3295

Inkoopmomenten aardgas levering 2010 door DONG

Prijstabel

Prijs Gasterra

 
Tabel 4. Inkoopmomenten aardgas kleinverbruik levering 2010  
 
Dit geeft een aardgasprijs voor kleinverbruik G1 van € 0,2959/m3 (G1 is een aansluiting 
tot 5.000 m3/jaar). Dit is inclusief de regiotoeslag voor het landelijke transport. 
Dit geeft een aardgasprijs voor kleinverbruik G2 van € 0,3295/m3 (G2 is een aansluiting 
tot 170.000 m3/jaar). Dit is inclusief de regiotoeslag voor het landelijke transport. 
 
Ook hier geldt dat door een betere spreiding van inkoopmomenten er een lagere tarief tot 
stand is gekomen dan voor de levering in 2009 maar ook lager dan in 2007 en 2008.  
De besparing G1 van het aardgastarief 2010 t.o.v. het aardgastarief 2009 is € 0,1394.  
(€ 0,4353 – € 0,2959) Dit komt overeen met 32%. 
De besparing G2 van het aardgastarief 2010 t.o.v. het aardgastarief 2009 is € 0,1079.  
(€ 0,4374 – € 0,3295) Dit komt overeen met 25%. 
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Evaluatie nieuw elektriciteit- en aardgascontract 
Op 1 januari van dit jaar is het nieuwe elektriciteit en aardgascontract ingegaan. 
Weliswaar zijn de leveranciers voor elektriciteit en aardgas hetzelfde gebleven, er hebben 
echter wel de nodige organisatorische veranderingen plaatsgevonden. Via de heer Peter 
van Damme, lid van de energiecommissie, ontvangt u op korte termijn enkele vragen 
rondom de nieuwe energiecontracten. Wij verzoeken u vriendelijk deze vragen te 
beantwoorden zodat wij in een evaluatiegesprek met de leveranciers uw klachten, 
opmerkingen en/of suggesties kunnen meenemen. O.a. via deze weg proberen we via 
een opwaartse spiraal een steeds beter energiecontract voor u te kunnen afsluiten.   
 
 
Begroting energiekosten 2010 
Evenals vorig jaar zal er op aansluitniveau een begroting worden gemaakt  betreffende 
de energiekosten. Deze begroting zal rond 1 oktober van dit jaar digitaal aan u worden 
verzonden. Belangrijk is dat u vooraf controleert of alle aansluitingen goed in het bestand 
van mbo-energie zijn opgenomen. Kijk daarvoor op uw persoonlijke pagina van 
www.mbo-energie.nl.  
 
 
Nieuwsbrief gemist? 
Wanneer u een nieuwsbrief hebt gemist of wanneer u deze later nogmaals wilt inzien, 
dan kunt u alle nieuwsbrieven terugvinden op www.mbo-energie.nl. Hier vindt u ook alle 
informatie over het collectieve energie inkoopproject, uw aansluitingen, contractgegevens 
etc.  
 
Wij vertrouwen erop u voor dit moment naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. 
Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebt dan kunt u mailen naar 
guliker@energiecontracten.nl 

http://www.mbo-energie.nl/
http://www.mbo-energie.nl/
mailto:guliker@energiecontracten.nl

